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INLEIDING VOOR OUDERS 
 

Heel hartelijk dank voor de aanschaf van deze bijzondere adventkalender!  

De komende weken:  

à leef je als gezin toe naar het kerstfeest. Bij het verhaal is elke dag een 
Bijbelgedeelte om te lezen, zijn er gespreksvragen en een bijpassende 
Psalm om na te denken over advent.  

à leer je meer over de nood van de wereld en leer je je kinderen 
bewogenheid met mensen in nood.  

à draag je daadwerkelijk een steentje bij, door de gift die je hebt 
overgemaakt voor Bijbelverspreiding en ondersteuning van veldwerkers op 
het Arabisch Schiereiland. Ook steunen we hiermee een noodhulptransport 
naar Jemen. Namens Stichting Ismaël heel hartelijk dank voor je gift! 

à leef je mee met zendingsgezinnen op het Arabisch Schiereiland. In het 
verhaal leren we het zendingskind Mark kennen. Jullie kunnen kaarten 
sturen naar kinderen zoals Mark. Je leest erover bij 10 december. 

Niveau  

De adventkalender is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool, 
maar ook aan jongere en oudere kinderen in het gezin is gedacht. Vaak is er een 
eenvoudige vraag die voor kleuters geschikt is. Ook jongeren in de middelbare 
schoolleeftijd zullen meegenieten van dit verhaal! 

Bouwplaat  

Evenals vorige jaren maken we de setting waarin het verhaal zich afspeelt zichtbaar 
door middel van een bouwplaat. Er zijn dit jaar prachtige illustraties en 3D figuren 
(die wellicht iets meer tijd vragen dan de eenvoudige plaatjes van eerdere jaren). 
Kinderen kunnen elke dag een plaatje van de knipvellen inkleuren en uitknippen. Er 
is geen grondplaat, zodat het dorp naar eigen wens opgebouwd kan worden. Als je 
de plaatjes eerst op dik papier plakt, blijven ze beter overeind staan.   

Je kunt de plaatjes ook met andere materialen versieren, bijvoorbeeld met watten, 
glitters, verf, etc.  

Wat je verder nodig hebt:  

à Karton voor de grondplaat. Als je kiest voor de breedte van bijvoorbeeld de 
vensterbank heb je ca. 80-100 centimeter lengte nodig. 

à Satéprikkers om hogere elementen zoals bomen beter overeind te laten 
staan. 

à Op 10 december blanco kaarten of dun karton om kaarten te maken 
à Op 12 december klei om een wierookbrander te maken (bijv. DAS) 
à Op 17 december knutselpapier of stof en touw om een vlaggenlijn te 

maken.  
à Op 25 december glitters om de ster te versieren 
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Wedstrijd  

Kinderen kunnen een mooie prijs winnen door foto’s in te sturen van de bouwplaat. 

Ook halverwege mag je gerust al een foto posten!  

Dat werkt zo:  

1. Deel 1 of meerdere foto’s van je bouwplaat met de hashtag 
#speurennaarsoeheel op Instagram of Facebook. Gebruik je beiden niet, stuur 
dan een foto naar info@elkedagnieuw.nl. 
(Sociale media heeft de voorkeur omdat vorig jaar de mailbox te weinig 
opslagcapaciteit had. Zorg er bij mail daarom voor dat je 1 foto instuurt die niet 
te groot is).  

2. Schrijf in de mail de naam en leeftijd van je kind(eren).  
3. Insturen kan tot uiterlijk D.V. 29 december. 

 

Hoe kan je beginnen? 

Het verhaal van Salem en Nura start op dinsdag 1 december. Op de volgende 
bladzijde vind je ter voorbereiding een invulling voor de zondag en maandag 
daarvoor.  

 

Dank 

Heel hartelijk dank aan Saar van de Woestijne voor het schrijven van dit prachtige 
verhaal en aan Colinda Bouma, Gertrude Vanessen, Maaike van Beek en Maaike 
Rosendal voor de vertaling in het Engels.   

 

We wensen je de zegen van God toe in de komende adventsweken! 
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VOORBEREIDING -  ZONDAG 29 EN MAANDAG 30 NOVEMBER 
 
Zondag 29 november (de eerste adventszondag) 

Lees Genesis 1 (of lees over de schepping uit de kinderbijbel). 

1. Waarom schiep de Heere niet alleen de zon en de maan, maar ook de sterren, 
denk je? Waren die echt noodzakelijk? Vergelijk dit gedeelte eens met Psalm 8 
vers 4 en 5. 

2. Hoe komt het dat alles niet zo goed en mooi gebleven is?  
3. Lees met elkaar de eerste tekst uit de Bijbel die met advent te maken heeft: 

Genesis 3:15. Probeer in je eigen woorden uit te leggen wat deze tekst 
betekent. Schrijf deze tekst mooi op, of maak er een tekening van. 

4. Zing een lied over de schepping. 

 

Maandag 30 november 

Lees Psalm 98.  

1. Vanaf morgen lezen we een verhaal over kinderen die nog nooit van de Heere 
Jezus gehoord hebben. Ze wonen in een land waar nog (bijna) niemand christen 
is. Wat zegt deze Psalm over zulke mensen? 

2. Welke opdracht lees je in Psalm 98? 
3. Leg in je eigen woorden uit wat het laatste vers van Psalm 98 betekent. 
4. Zoek in een atlas of op Google Maps op waar het Arabisch Schiereiland ligt. 

Welke landen zie je er allemaal? Wat weet je over deze landen? Wist je ook dat 
hier nog (bijna) geen kerken zijn? 

5. Zing Psalm 98:4. 
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1 DECEMBER – SALEM, ZOON VAN RAASHJED,  ZOON VAN SALEM 
Dit is het mooiste moment van de dag. Salem ligt op z’n rug in de luwte van een 
groot rotsblok en kijkt omhoog. Het lijkt wel of er iemand bezig is de lichten aan te 
doen. Steeds meer sterren worden zichtbaar tegen de donker wordende 
achtergrond. De wind verandert langzaam van een warme adem in een koele bries. 
Salem zucht. Nog eventjes genieten. Nog even kijken wat de lucht vandaag laat zien. 
Maar hij moet niet te lang weg blijven! Anders komt hij te laat in de moskee voor het 
gebed. Tussen het vierde en vijfde gebed mag hij zelf weten waar hij naartoe gaat. 
Vaak kiest hij voor dit plekje, op de berg achter hun dorp. Ooit had zijn opa hem dit 
plekje gewezen. Zo vaak hadden ze samen naar boven gekeken. Salem, zoon van 
Raashjed, zoon van Salem el-Kawkabani. Wat is hij trots op zijn naam! Zeker op een 
dag als vandaag: de eerste schooldag na de lange, lange zomervakantie. De nieuwe 
meester had geglimlacht toen hij was opgesprongen om zijn naam te noemen. Hij 
vond de meester direct aardig. Die snapte tenminste wat het betekende om de zoon 
van Raashjed, de zoon van Salem el-Kawkabani te zijn!  

Mèè… een van de geiten uit het dorp laat zijn klagend klinkende gemekker horen. 
Snel schiet Salem zijn sandalen aan en zet zijn koema* weer op. Hij moet nog even 
bij zijn opa langs voor het bidden. Toen hij vandaag de klas uitliep, had de meester 
gezegd: “Salem, zoon van Raashjed, zoon van Salem: doe je opa de groeten van me. 
Ik heb veel over hem gehoord. Je hebt geluk met zo’n opa, joh.”  

*traditioneel hoedje wat mannen en jongens in het zuiden van Arabië dragen  

 

1. Van wie ben jij een zoon of dochter? Weet je ook de voornaam van de vader van je vader, je opa? En 
wat is jullie familienaam? Is het belangrijk te weten bij welke familie jullie horen? Wat was eigenlijk de 
familienaam van de Heere Jezus? 

2. Lees met elkaar Matthéüs 1:1-17.  
3. Wat is een andere naam voor ‘geslachtsregister’?  
4. Wat hebben vers 1 en vers 17 met elkaar te maken? Kan je al tot 14 tellen? Tel de namen dan maar 

eens! Klopt het wat vers 17 zegt?  
5. Waarom is het belangrijk voor Matthéüs om zijn boek over de Heere Jezus te beginnen met zoveel 

namen?  
6. Kunnen jullie met elkaar een stamboom van de familie van jullie vader maken? Hoe ver terug kunnen 

jullie gaan? 

 

Psalm 19:1  (uit de berijmde psalmen) 

 

 

  

“Hoi, ik ben 
Salem. Plak mij 
maar ergens op 
een groot stuk 
karton!”  

 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=19&psvID=1&s=iso6#psvs
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2 DECEMBER -  EÉN VADER,  TWEE MOEDERS 
Op een holletje rent Salem terug naar huis, de onderkant van zijn lange witte 
disdashja* houdt hij in zijn hand. Nog niet zo lang geleden zag hij opa altijd aan het 
einde van de dag in de moskee, bij het avondgebed. Maar jammer genoeg is opa te 
oud geworden. Hij woont weliswaar in hetzelfde huis, maar toch is het goed dat hij 
nu even langs gaat. Straks slaapt hij misschien al. Als hij door de poort van het 
familiehuis gaat, ziet hij zijn moeder met een paar tantes op hun vaste plekje op de 
binnenplaats zitten: op de grond, op een mat, met fruit en dadels op een grote 
schaal. “Waar ga je heen Salem? Je moet zo bidden!” klinkt de stem van tante 
Maryam. Tante Maryam is de tweede vrouw van zijn vader. Sommige van zijn 
vrienden zullen nooit luisteren naar zo’n tante, maar Salem is blij dat de vrouwen 
van zijn vader het goed met elkaar hebben. “Ik ga even bij opa langs!” Zijn slippers 
schopt hij uit voor de drempel van de kamer van zijn opa. Klop klop.  “Welkom!” 
klinkt opa’s schorre stem. Zodra Salem de deur opent, ziet hij dat opa al bezoek 
heeft: Nura zit gezellig naast opa op de grond. “Salaam Alaikum opa. Hoe gaat het?” 
Salem geeft zijn opa een hand en groet ook Nura. “Joh, je disdashja is helemaal 
vies!” Nura kijkt afkeurend naar zijn kleren. Oei, dat zal zijn moeder niet leuk vinden. 
“Heb je nog iets speciaals gezien in de lucht vanavond?” Nura is een paar jaar jonger 
dan hij, en ook een kind van zijn vader, maar ze hebben allebei een andere moeder. 
Nura weet ook alles van sterren. Ook al mag zij niet zo vaak buiten de poort als hij, 
ze zorgt wel dat ze op de hoogte blijft. Door een app op de telefoon van haar 
moeder weet ze soms nog meer dan hij!  

“Opa, mijn nieuwe meester groet u. Mag hij een keer op bezoek komen?” 
“Wel wel, mijn jongen. Maar natuurlijk. Laat hem maar kennis maken met de El-
Kawkabani stam! Of heb jij hem al verteld waar we onze naam aan te danken 
hebben?” 
“Nee opa, ik wil graag dat u hem het verhaal vertelt, goed?” 
“Geen probleem, mijn jongen. En nu als de wiedeweerga gaan bidden jij!”  

*Een lange jurk, de traditionele kleding van mannen en jongens in heel Arabië 

 

1. Ken jij een man die met twee vrouwen is getrouwd? Welke mannen uit de Bijbel hadden twee 
vrouwen?  

2. Lees met elkaar Genesis 29:15-35. 
3. Vaak zijn er problemen in huis wanneer een man verschillende vrouwen heeft. Wat was het probleem 

in Jacobs’ huis? 
4. Wat zegt Lea wanneer haar vierde kindje geboren wordt? Wat is er bijzonder aan Juda?  

 

Psalm 76:1 

 

  

“Dit is mijn 
huis. Zet jij ‘m 
voor me in 
elkaar? Je kan 
nog meer huizen 
uitprinten of 
zelf maken, dan 
krijg ik buren!” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=76#psvs
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3 DECEMBER -  SOEHEEL IS  TERUG 
“Nura, Nura, hij is er, hij is er!” Met een rood hoofd en super blije ogen komt Salem 
de vrouwenkamer binnenvallen. Zijn sandalen schopt hij nog snel achteruit zodat ze 
aan de goede kant van de drempel terecht komen. Nura draait haar hoofd direct 
richting haar moeder. Die knikt. Snel staat ze op, haar sluier valt op de grond. Ze 
pakt hem niet op. Nog hijgend van het harde lopen vraagt Salem: “Mag ik uw 
telefoon even meenemen, mam? Please… eventjes maar. Ik breng hem voor ik naar 
school ga nog terug.” Zijn moeder lacht, schudt haar hoofd naar tante Maryam en 
zegt: “Salem zoon van Salem… Vooruit dan maar.” 
Nura staat al bij de poort te trappelen van ongeduld. Het is nog donker buiten maar 
het zal niet lang duren voordat de zon opkomt. Normaal gesproken gaan ze nog even 
slapen na het vroege ochtendgebed, maar Salem was ongeduldig. Het moest toch 
bijna weer zover zijn… Al drie ochtenden was hij naar buiten gegaan om te kijken. En 
vanmorgen was het zover. “Nog niet kijken Nura, pas als we op ons plekje zijn!”  

Salem ploft onhandig naast Nura op de harde keien. Als het geluid van rollende 
steentjes is weggestorven, is het stil. Geboeid kijken ze samen naar de lucht. Daar is 
hij, Soeheel, de op een na helderste ster in het zonnestelsel. De ster waar ze ieder 
jaar weer op wachten. De boodschapper van goed nieuws. Want nu zal de 
verzengende hitte plaats gaan maken voor koelere lucht; de winter komt eraan! 
Nura opent de ruimte-app op de telefoon en houdt hem omhoog. Op het schermpje 
verschijnen de sterren die zichtbaar zijn, met hun namen. Er is geen twijfel meer 
mogelijk: Soeheel is terug. 

 

1. Kijk jij wel eens naar de lucht als het donker is? Wat weet jij van de sterrenlucht? Ken jij een 
sterrenbeeld? Er zijn mooie apps zoals Star Walk 2 of Skyview beschikbaar die kunnen helpen om 
meer te leren van de sterren, planeten en sterrenbeelden die God heeft geschapen.  

2. Lees met elkaar Numeri 24:10-19. Bileam praat over een ster en een scepter. Wie had er in die tijd een 
scepter vast? Over welke koning zou Bileam het hebben?  

3. In Openbaring 22:16 zegt Jezus van Zichzelf dat Hij de blinkende Morgenster is Die snel terug zal 
komen. Kijk jij uit naar die Ster?  

 

Psalm 148:1/136:7 

 

  

“Rondom ons dorp 
zijn bergen. Plak 
jij ze erbij 
vandaag? Weet je 
nog een andere 
manier om bergen 
te maken? Dan 
kan je dat 
misschien een 
keer ’s middags uit 
school proberen te 
doen.” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=148#psvs
https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=136#psvs
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4 DECEMBER -  DE KONING KOMT 
‘Toet toet!’ Jahaa… denkt Salem, ik kom eraan. Snel pakt hij zijn rugtas, groet zijn 
moeder en loopt de deur uit. Nog voor hij de poort opent klinkt het weer: ‘toet toet’. 
De buschauffeur is ongeduldig, zoals elke morgen. Hij wil op tijd zijn vracht afleveren 
bij school. Ook al is het nog maar half zeven in de morgen, het is een gezellige boel 
in de bus. Het is een kort ritje van 10 minuten, maar toch, de dag beginnen met 
vrienden bij elkaar is niet verkeerd.  

Bij de school aangekomen loopt hij met de jongens naar het binnenplein waar alle 
klassen zich verzamelen. Het is een zee van witte jurken, gegroepeerd per klas. Als 
het zeven uur is, wordt de vlag gehesen en zingen ze het volkslied. Vorig jaar klonk 
het eigenlijk veel mooier. Toen zat hij nog in een gemengde klas, met ook meisjes Nu 
ziet hij Nura ook nooit meer overdag want die gaat naar de meidenschool. 
Zijn ogen staren naar de jongen die de koranlezing doet vandaag. Hij hoort hem niet 
echt. Zijn gedachten zijn nog bij Soeheel, de prachtige ster. Hij was nog even bij opa 
langsgegaan om erover te vertellen. Die was trots geweest dat Salem hem zelf 
ontdekt had dit jaar. Plotseling hoort hij de stem van de directeur. Oeps, de rest van 
zijn klas is al gaan zitten. Snel zakt hij door zijn knieën. Wat? Jongens stoten elkaar 
aan. Er gaat een geroezemoes door de rijen. Het is bijna niet te geloven, maar de 
directeur staat daar toch niet uit zijn mouw te kletsen?! Op koningsdag komt de 
koning naar zijn school? 

 

1. Heb jij onze koning wel eens in het echt ontmoet? Wat zou jij ervan vinden als hij bij jullie op bezoek 
komt? Wat moet je dan allemaal regelen?  

2. Schrijf met elkaar alles op wat er over een koning gezegd wordt in Psalm 45. Misschien kunnen jullie 
een woord-web maken?  

3. Zou je deze Koning een keer willen ontmoeten? Waarom? Kan dat? Hoe dan? Wat zou je tegen Hem 
zeggen? Psalm 45 is een loflied op de Heere Jezus als de Koning die komt! 

 

Psalm 45:1 

 

 

  

“Met deze bus rijd 
ik elke dag naar 
school. Maak je 
ook een weg op het 
karton? En een 
rotonde?” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=45#psvs
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5 DECEMBER -  GOUD IN DE SOEK 
Salem slentert achter zijn vader aan door de nauwe straatjes van de soek*. Ze zijn op 
weg naar de afdeling met disdashja’s en koema’s. Morgen trouwt de jongste zus van 
zijn vader en dus krijgt  nieuwe kleren. Die kan hij dan ook nog aan op Koningsdag, 
want als de koning hem ziet, moet hij er wel picobello uitzien natuurlijk! 

Eigenlijk is dit niet de kortste weg door de soek, maar wel de mooiste. Zo komen ze 
door het oudste gedeelte. Salem kijkt omhoog en ziet de prachtige bloemen op de 
donkerbruine houten balken. De geur van verse specerijen prikkelt in zijn neus. 
Overal staan zakken met gele, oranje en bruine inhoud. Saffraan, kaneel, komijn... 
Een stukje verder komt een andere geur hem tegemoet: wierook. Salem weet dat ze 
dan bijna in de goudsoek zijn. Zijn vader loopt nu nog een beetje harder. Goud is niet 
voor mannen. Zelfs het goud voor zijn moeder heeft vader niet zelf gekocht. Salem 
zou best eens beter willen kijken naar al dat blinkende, gele goud. Winkeltje na 
winkeltje hangt vol met prachtige sieraden. De ene ketting is nog langer dan de 
andere. Armbanden met edelstenen erin liggen in rijen achter de etalages. Wat 
zullen zijn zusjes jaloers op hem zijn. Die komen nooit in de soek. “Papa!” Zijn vader 
vertraagt zijn pas en kijkt vragend achterom. “Mag ik hier een foto maken?” Even 
aarzelt vader maar dan verdwijnt zijn hand in de zak van de witte jurk. “Snel dan.” 
Salem doet een stapje achteruit en maakt een foto van de hele etalage van een van 
de winkeltjes. Dan stapt hij naar voren en zoomt in op een rij met armbanden. Er 
verschijnt een glimlach op zijn vaders gezicht. De telefoon stopt hij snel terug in zijn 
zak. Hij slaat een arm om Salems’ schouder. “Kom gauw, we kunnen niet zonder 
nieuwe kleren bij je moeder aankomen.”  

*een soek is een soort overdekte markt 

 

1. Lees 1 Koningen 10.  
2. Kijk met elkaar de kaart. Waar kwam de koningin van Scheba vandaan? Waarom maakte ze die lange 

reis? 
3. In Matthéüs12:42 geeft de Heere Jezus ons een waarschuwing. Probeer in eigen woorden uit te leggen 

wat er in dit vers staat. Met wie vergelijkt Hij Salomo? Waarvoor waarschuwt Hij? Wat moet jij 
vandaag belijden aan de Heere God? 

4. Luister met elkaar naar het muziekstuk Arrival of the Queen of Sheba van G.F. Händel en probeer je 
voor te stellen dat je de koningin van Scheba Jeruzalem binnen ziet komen.  

 

Psalm 72: 4,5,6 

 

 

  

“Zie je al dat 
goud achter het 
raam? Laat het 
maar schitteren 
met goud glitters.  

Maak je er later 
nog een paar 
winkeltjes bij?” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=72#psvs
https://the-arrival-of-the-queen-of-sheba.mp3quack.live
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6 DECEMBER -  EEN MAN VOOR TANTE FATIMA 
Haar sluier wappert in de wind. Salem kijkt naar Nura en houdt met één hand zijn 
nieuwe koema vast. Hij wordt bijna doof van het al het getoeter maar Nura lijkt er 
geen last van te hebben. De vrolijkheid spat van haar gezicht. Dit hoort nu eenmaal 
bij het vieren van feest: in een lange stoet door de straten van het dorp rijden, 
staand op de achterbank met je bovenlijf door het dakraam van de auto. En maar 
toeteren en joelen. Vandaag trouwt tante Fatima en dat mag iedereen weten! 
De grote tent voor het huis geeft ruimte aan iedereen die wil komen. Nou ja, alle 
vrouwen dan. De mannen nemen de kinderen mee en maken het dorp onveilig met 
hun getoeter. Salem kijkt er alweer naar uit dat ze thuis zijn. Dan mag hij mee de 
tent in om de bruidegom naar zijn bruid in de tent brengen. Die zit daar in de tent al 
een poos op hem te wachten. Salem heeft de man van zijn tante nog maar één keer 
gezien. Dat was toen hij de bruidsschat kwam brengen. Heel veel geld was dat. Hij 
weet ook dat zijn tante naar de goudsoek is gegaan en van dat geld heel veel goud 
heeft gekocht. Nura stoot hem aan. “Help me eens.” Ze houdt haar gouden 
hoofdsierraad vast dat losgeschoten is. Na even prutsen zit het weer goed. Nura had 
zijn foto uit de soek gezien en haar moeder gesmeekt om echte gouden sieraden 
voor de bruiloft. Ze had haar zin gekregen en nu droeg ze één van de gouden 
versierselen die haar moeder ooit van zijn vader gekregen had toen zij trouwden. 
De auto van vader staat plotseling stil. Uit de tent klinkt muziek. De bruidegom trekt 
zijn kleren netjes, zijn moeder inspecteert hem nog een keer en dan gaan ze. Tussen 
de vrouwen door die in groepjes op de grond bij elkaar zitten. Overal blinkt het 
goud: op de hoofden, aan de armen, hij ziet grote, zware kettingen. En dan al die 
kleuren! Een bruiloft is echt een feest voor de vrouwen uit het dorp, dat kan hij wel 
zien. Vooraan, op een soort tweepersoons troon, zit tante Fatima. Tenminste, dat 
denkt hij, want hij kan haar gezicht nog niet zien… Maar als ze vooraan gekomen zijn 
doet de bruidegom de sluier omhoog: ja hoor, zijn tante glimlacht verlegen naar 
hem. Ook zij heeft de man nog maar één keer gezien… 

 

1. Lees met elkaar Genesis 24:1-28. Waarom nam de knecht van Abraham zoveel cadeaus mee op reis? 
Wat waren de cadeaus?  

2. Heb jij iets van goud? Wat is er zo bijzonder aan goud?  
3. Wat voor cadeaus namen de Wijzen uit het oosten mee naar de nieuw geboren Koning?  
4. Wat staat er in het psalmvers over goud? 

 

Psalm 119:64 

 

  

“Dit is mijn 
halfzusje Nura. 
Ze ziet er op haar 
mooist uit 
vandaag!”  

 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=119#psvs
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7 DECEMBER -  EEN VREEMDE MORGEN 
Het is half vijf in de morgen. Het ochtendgebed zit er weer op. Salem loopt terug 
naar huis met zijn vader. Hij denkt aan zijn tante, die nu bij de familie van haar man 
woont. Hoe zou ze het vinden? Zou ze gelukkig zijn? Het is nog donker. Wat zal hij 
gaan doen? Nog even slapen? Hij is wel erg moe, want de bruiloft was pas laat 
afgelopen gisteravond, maar hij hoeft vandaag lekker niet naar school. Vanmiddag 
kan hij nog wel even slapen. Thuis drinkt hij snel een beker water en sluipt dan 
zachtjes het huis weer uit. Eigenlijk moet hij het eerst aan zijn vader en moeder 
vragen, maar daar heeft hij even geen zin in. Hij is zo weer terug. 
Rustig loopt Salem door de stille straten van het dorp. Hier en daar kraait al een 
haan. Hij is in gedachten verzonken. Wanneer zou de meester zijn opa op komen 
zoeken? Hij zou hem eigenlijk wel mee willen nemen naar zijn plekje… Onverwachts 
komt er een witte Toyota de hoek om. Salem staat stil, met open mond. Wat doet 
die auto hier zo vroeg in de morgen? Een auto met buitenlanders nog wel? De 
mannen in de auto kijken een beetje verschrikt maar rijden dan door. Salem loopt 
verder, maar dan valt zijn oog op de deur van een huis. Hij kijkt om zich heen en ziet 
dan overal tasjes aan de ingangspoorten van de huizen hangen. Wat zou daarin 
zitten? Heeft dat soms iets te maken met die auto? Daar zag hij ook van die tasjes in 
liggen! Hij loopt naar het dichtstbijzijnde huis en gluurt in het tasje. Een boek?! 

 

1. Wat denk jij, wat zit er in de tasjes? Wat zou jij doen als je Salem was?  
2. Lees Romeinen 10:9-15. Praat er met elkaar over dat niemand in de wijde omgeving van waar Salem 

woont, ooit over de Heere Jezus heeft horen vertellen. Hoe kan dat?  
3. Bekijk met elkaar deze* informatie over onbereikte volken. Wat kan jij doen?  

*https://www.frontiers.nl/blog/3-redenen-waarom-wij-dit-werk-zo-belangrijk-vinden 

 

Psalm 96:1,2 

  

“Een Toyota pick-up 
truck is de meest 
voorkomende auto 
hier, wist je dat?”  

 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=96#psvs
https://www.frontiers.nl/blog/3-redenen-waarom-wij-dit-werk-zo-belangrijk-vinden
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8 DECEMBER -  BOZE OGEN 
Salem schopt tegen een steentje. Er was niet veel van de sterrenlucht te zien 
vandaag. Hij was eigenlijk een beetje te laat. De lucht verkleurde al door de zon die 
opkwam. En er hingen allemaal slierten in de lucht. Nu ja, wolken ziet hij ook niet zo 
vaak, dus genoten heeft hij toch wel.  

Nu ziet hij de tasjes overal hangen. In het weekend slaapt iedereen uit dus ze zijn 
nog niet ontdekt. Maar als hij zijn eigen straat inkomt, ziet hij een politieauto voor 
de poort van zijn huis. Nieuwsgierig gaat hij erop af. Er zit niemand in. Hij stapt de 
drempel over en ziet een langwerpig wit stuk papier op de grond liggen. Hij pakt het 
op. Er staat iets op geschreven. “Salem!” Snel stopt hij het in de zak van zijn 
disdashja. “Salem! Kom eens hier!” Om de hoek van het huis klinkt vaders stem. Hij 
loopt erop af en ziet direct het tasje. Het ligt achteloos weggegooid naast de stam 
van een grote dadelpalm. Op een kleed zit zijn vader, opa en twee agenten. “Haal 
eens koffie en brood bij je moeder, Salem.” Gehoorzaam loopt Salem naar de 
keuken. Zijn moeder is al bezig het ontbijt klaar te maken. Met een dienblad vol 
spullen komt hij even later weer bij de mannen. Die bladeren door een boek. Er 
wordt verontwaardigd gepraat en hij ziet boze ogen. Salem trekt zijn benen onder 
zich en scheurt een stukje brood af en stopt het in zijn mond. “We moeten erachter 
komen wie hier verantwoordelijk voor is.” Eén van de politiemannen gooit het boek 
terug op het kleed. Dan klinkt opa’s stem: “Istagfer Allah, God vergeve je. Het 
evangelieboek is een van de hemelse boeken, daar gooien we niet mee. Maar neem 
dit boek mee naar het politiebureau. Wij zullen het dorp laten weten dat alle boeken 
hier ingeleverd moeten worden. Dan leveren wij ze wel af bij het bureau.” 
Vader knikt. Opa kijkt Salem aan, schudt zijn hoofd en mompelt. “Jongen jongen, dit 
heb ik nog nooit meegemaakt. De koran is het enige heilige boek dat we hoeven te 
lezen. Daar staat alles in wat we nodig hebben om op het rechte pad te lopen.” 
“Ja opa, Allahoe akbar, God is groot.”  

 

1. Het langwerpig witte papier is uit het boek gevallen. Weet jij wat het kan zijn?  
2. Lees met elkaar Johannes 3:14-21.  
3. Eén van deze teksten staat op de bladwijzer die Salem gevonden heeft. Welke tekst zou het zijn, denk 

je? Waarom? 

 

Psalm 116:1 

  

“Palmbomen zijn 
heel belangrijk voor 
ons dorp. Er groeien 
dadels of kokosnoten 
aan. Eén boom is 
eigenlijk niet 
genoeg. Maak jij er 
meer? ”  

 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=116#psvs
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9 DECEMBER -  DE HEIL IGE BOEKEN 
“Salem, let eens op! Je bent er niet helemaal bij vandaag.” Nee, dat kan je wel 
zeggen. Salem weet ook niet wat het is, maar zijn gedachten dwalen steeds af. Weg 
bij de koranles. Terug naar die Toyota. Terug naar die buitenlanders met hun 
verschrikte ogen. Hij heeft tegen niemand iets gezegd. Op de een of andere manier 
voelt hij dat het beter is te zwijgen. Niet te vertellen wat hij gezien heeft. Oei, wat 
was de koranleraar tekeer gegaan aan het begin van de les. Ook de andere jongens 
van het dorp hadden hun afkeer laten blijken. Christelijke boeken, door het hele 
dorp verspreid! De koranleraar had het er nog eens goed ingewreven: “Er zijn vier 
heilige boeken: de Taurat, de Zaboer, de Indjiel* en de Koran. Maar de Koran is het 
enige boek dat we hoeven te lezen. Daarin heeft Allah zijn wil bekend gemaakt.” 
Gelukkig krijgt hij pas als een van de laatsten een beurt om de bladzijde uit zijn 
hoofd op te zeggen. Nu heeft hij de tekst mooi al een heel aantal keer gehoord. In 
een perfect ritme en prachtig op toon zegt hij op wat er voor vandaag aan de beurt 
is. Nog even, en hij kan de hele koran uit zijn hoofd opzeggen!  

De les is afgelopen. De jongens lopen naar buiten. Het is zaterdag, maar nog veel te 
warm om rond deze tijd lang buiten te zijn. Salem geeft zijn vrienden een hand en 
een klap op de schouders en loopt naar huis. Onderweg voelt hij nog eens in zijn zak. 
De bladwijzer zit er nog in. Wat zal hij ermee doen? Nog maar even bewaren. Hij wil 
nog eens rustig lezen wat erop staat. Uit z’n hoofd leren is een fluitje van een cent 
met zo’n kort stukje. Dan kan hij de bladwijzer daarna wel weg doen. Voordat zijn 
vader erachter komt dat er nog iets in dat tasje heeft gezeten… 

*de boeken van de profeet Mozes, de psalmen van de profeet David en het 
evangelie van de profeet Jezus 

 

1. Hoeveel stukken van de Bijbel ken jij uit je hoofd? Kies deze week eens een stukje uit en oefen het met 
elkaar! Je zal zien dat het lukt! 

2. In Openbaring 22:12-21 staat van alles over de Heere Jezus. Wat betekent dat, de Alfa en de Omega? 
Kan Mohammed, de profeet van moslims, dan ook een profeet zijn?  
Wat zegt dit stukje over mensen die meer woorden toevoegen aan de Bijbel?  

3. Wat bekent Advent? Waarom past vers 20 goed bij Advent? Kijk jij uit naar de wederkomst van de 
Heere Jezus?  

 

Psalm 119:1 

  

“Dit is de kleine 
moskee van ons dorp. 
De flappen van de 
moskee mag je over 
elkaar heen plakken. 
Hierdoor krijg je een 
bollend effect.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=119#psvs
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10 DECEMBER -  EEN ONVERWACHTSE ONTMOETING 
Met zijn handen op zijn knieën staat Salem uit te puffen op het voetbalveld. Zweet 
loopt in weggetjes over zijn slapen naar beneden. Met zijn arm veegt hij het zoute 
water weg. Als hij weer rustig kan ademhalen, loopt hij naar de watertank, tapt wat 
water in zijn handen en gooit het in zijn gezicht. Het team van de tegenstander is 
sterk vandaag. Hij schudt het water uit zijn haren en ziet Nura voorbijlopen met een 
paar meiden uit het dorp. Dat is vaste prik op zaterdagmiddag.  De jongens spelen 
voetbal, de meiden kuieren door het dorp.  

 “Salaam Alaikoem”, klinkt het plotseling naast hem. “We alaikoem essalaam”, 
antwoordt hij terwijl hij opkijkt. Verrast kijkt hij in twee blauwe ogen. De jongen 
voor hem wijst naar zichzelf en dan naar het veld. Zou hij mee willen spelen? Salem 
knikt. Hij houdt zijn handen rond zijn mond en roept: “Hé, we hebben er een speler 
bij. Ons team.” Dan ziet hij ook de auto staan, aan de kant van de weg. Ernaast zitten 
een man en een vrouw met een klein meisje. “Your family?” vraagt hij dan aan de 
jongen. Die knikt. Hij probeert wat Arabisch te praten. Het klinkt grappig maar Salem 
kan hem wel begrijpen. De jongen heet Mark. Hij woont in de hoofdstad maar is met 
zijn familie een dagje de bergen ingetrokken.  

De rustpauze is voorbij. Er wordt weer afgetrapt. Mark speelt goed maar helaas is 
het andere team uiteindelijk toch sterker. Balen! Mark wenkt hem. “Kom, dan kan je 
mijn vader en moeder groeten.” Samen lopen ze op de auto af. Verbaasd hoort hij 
Marks moeder praten met Nura en haar vriendinnen. Die vrouw kan Arabisch! Dan 
kan hij ze ook wel uitnodigen bij hem thuis. Leuk, bijzonder bezoek! “Komen jullie 
mee naar mijn huis? Het is vlakbij.” Nura kijkt de vrouw smekend aan. “Dankjewel 
Salem, maar vandaag komt niet goed uit. Als God het wil, een volgende keer. Maar 
we brengen je wel even thuis.”  

Mark zit in het midden van de achterbank van hun auto en Salem schuift naast hem. 
Zijn oog valt op een mooi, met kralen versierd stukje stof dat aan de 
achteruitkijkspiegel hangt. Er staat iets op geschreven in het Arabisch en hij herkent 
de tekst onmiddellijk…  

 

1. Mark woont met zijn vader en moeder op het Arabisch Schiereiland. In zijn land wonen maar heel 
weinig christenen. Hoe zou jij het vinden om vlakbij Salem te wonen? Heb jullie kinderen in de straat 
die nooit uit de Bijbel horen? Kan je daar vrienden mee zijn?  

2. Lees Matthéüs 20:20-28 met elkaar. Waarom is de Heere Jezus uit de hemel naar de aarde gekomen?  
3. Mark mag soms niet meedoen met een potje voetbal omdat hij geen moslim is. Dat is best moeilijk 

voor hem. Wat zou jij tegen Mark willen zeggen?  
4. Wil jij kinderen als Mark laten weten dat je aan hen denkt? Maak een 

mooie kaart en stuur hem naar dit adres:  
Dan wordt hij bezorgd bij kinderen die met hun vader en moeder op 
het Arabisch Schiereiland wonen om de mensen uit te leggen wie de 
Heere Jezus is. Het is handig als je de kaart in het Engels kan schrijven, 
maar niet noodzakelijk.  

 
Psalm 35:13  

“De meeste jongens 
in ons land houden 
van voetbal. Op één 
plek in ons dorp 
hebben we zo’n mooi 
doel, maar meestal 
maken we doeltjes 
van palen of 
autobanden.” 

Woestijnleven 

P/a J.Haydnlaan 18 

7333 CP Apeldoorn 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=35#psvs
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11 DECEMBER -  EEN BI JZONDERE TAAK 
Vrolijk schalt de muziek over het binnenplein van de school. Oef, wat is het lastig om 
zijn staf hoog te houden. Salem kijkt jaloers naar de jongens uit z’n klas. De meesten 
zijn er echt beter in dan hij. De jongens paraderen over het podium, met hun staf op 
hun hand. Sommigen gooien hem een stukje de lucht in en proberen hem dan weer 
op te vangen. Nou, dat is nog ver van zijn bed. Eerst maar oefenen om hem omhoog 
te houden terwijl hij loopt. Nog twee weken, dan is het koningsdag en dan moet hij 
het echt kunnen, anders staat hij voor schut. De jongens uit z’n klas zullen thuis wel 
vaak oefenen maar hij vindt er niks aan. “Salem!” Zijn meester gebaart dat hij moet 
komen. Zijn staf klettert op het podium. Hij raapt hem op en springt van het podium 
af. “He, wat zie ik? Vind je het nog moeilijk?” Al kijkend naar de grond knikt hij. “Ik 
heb een idee, Salem. Wat denk je ervan om iets anders te doen namens de klas?” 
Salem kijkt op. “Zou je een gedicht willen voordragen in plaats van meedoen met de 
show? Je mag er zelf een maken of eentje uitkiezen. Of vraag het aan je opa.” Nou, 
dat is geen vraag. Natuurlijk doet hij dat veel liever! Hij hoeft al niks meer te zeggen. 
De meester ziet het aan zijn ogen. “Kom over een paar dagen maar bij me. Dan heb 
je daarna nog tijd genoeg om te oefenen.”  

 

1. Lees met elkaar het lied van Maria in Lukas 1:39-56. 
2. Arabieren houden van gedichten. Kinderen leren al jong lange gedichten uit hun hoofd op te zeggen. 

Kunnen jullie ook een (kort) gedicht maken? Het moet gaan over de lofzang van Maria.  

 

Lofzang van Maria:1,3 

 

  

“Vandaag mag de school 
erbij geplakt op de 
bouwplaat. Teken je er 
een schoolplein bij?” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=152#psvs
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12 DECEMBER -   HET GEDICHT VOOR DE KONING 
Met een zucht zakt Salem onderuit. Dat was lekker. Als hij uit school komt heeft hij 
altijd honger als een paard. Zijn moeder had vandaag vis klaargemaakt. Met rijst 
natuurlijk, dat is dagelijkse kost. Ze zitten op de grond rond de grote schaal die nog 
half gevuld is. Vanavond zullen ze het restje wel opeten, zonder de vis, want die is al 
op. “Opa, weet u een gedicht wat ik kan opzeggen op school? Niet te lang, niet te 
kort. Niet te makkelijk, niet te moeilijk.” Hij ziet dat opa hem wel hoort, maar opa 
geeft geen antwoord. Hij kijkt naar Nura. Die heeft een kooltje in haar hand wat 
langzaam oranje begint te kleuren. Het gloeit. Voorzichtig legt ze het kooltje in de 
wierookhouder en wappert er dan met haar hoofddoek een paar keer boven. Uit 
een klein doosje haalt ze wat stukjes wierook en legt die op het kooltje. Meteen 
begint het te sissen en stijgt er een prachtige rookpluim richting het plafond. Een 
heerlijke geur verspreidt zich door de kamer. Nog even en de etenslucht is verdreven 
door wierookslierten. Nura loopt naar opa toe en houdt de wierookbrander onder 
zijn baard. “Juist, een gedicht…” Opa schraapt zijn keel en gaat een beetje verzitten. 
Dan klinkt zijn krachtige maar ook trillende stem: 

De nacht werpt haar sluiers over mij 
Als ze haar rug recht, 
haar achterbenen uitrekt 
om op te staan zoals een kameel, 
roep ik het uit: 
Wat een nacht ben jij – meedogenloos, 
alsof de sterren zijn vastgepind aan de berg Yathbul 
met de sterkst mogelijke koorden.* 
 
Salem kijkt zijn opa vol ontzag aan. Dit gedicht heeft hij nog nooit gehoord! Hij vindt 
het prachtig, al begrijpt hij niet alles. Het gaat zelfs over sterren in de nacht! “Nog 
een keer opa. U moet het me leren. Het is voor de koning!” Opa glimlacht. “Het is 
een heel oud gedicht jongen.” Dan begint hij opnieuw... “De nacht…”. 

*Uit een gedicht van Imru al-Qays. Vertaald door M.A. Louter. 

 

1. Heb je weleens wierook geroken? Wat is wierook eigenlijk?  
2. Lees met elkaar Exodus 30:1-10, 34-38. In de tabernakel brandde altijd wierook voor de Heere God. 

Wist je dat? Het was eigenlijk stille aanbidding, 24 uur per dag.  
3. De wijzen uit het oosten namen wierook mee voor Koning Jezus. Samen met goud was dit een heel 

kostbaar cadeau. Wat zou jij de Heere Jezus willen geven? Iets wat net zo kostbaar is als goud of 
wierook? Je tijd? Je geld? Hoe moet dat je geven?  
 

Psalm 31:5 

  

“Op de rotonde in het 
dorp staat een grote 
wierookbrander, voor de 
sier. Kan jij er zo een 
van klei maken en 
neerzetten?”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=31#psvs
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13 DECEMBER -   BIDDEN BI J  DE WIEROOKBOMEN 
Een stevige bries laat Salem’s disdashja rond zijn benen flapperen. Hij merkt het niet. 
Wijdbeens staat hij op een vlak stuk rots. Zijn handen gericht naar de hemel, zijn 
hoofd opgeheven. Hij roept het uit: “Wat een nacht ben jij – meedogenloos!” En dan 
een beetje zachter… bijna fluisterend: “alsof de sterren zijn vastgepind aan de berg 
Yathbul met de sterkst mogelijke koorden. “ Zijn vader en moeder, opa, en ook tante 
Maryam en de andere kinderen klappen. “Prachtig, Salem! Je doet het mooi!” Ze 
zitten in de schaduw van een van de boswellia bomen. Met zijn takken werpt hij 
grillige schaduwen op de vlakte waar ze zitten. In de verte staan wat ezels te grazen. 
Er is niets heerlijker dan picknicken in de natuur! Als je de boom van dichtbij bekijkt 
zie je de beschadigde stam. Een paar maanden geleden is vader hier veel geweest, 
met andere mannen uit het dorp. Met scherpe messen kerfden ze in de schors van 
de stammen van de boswellia bomen. Als ze later terugkwamen, kleefden er klonten 
hars aan de stam: wierook, kostbare wierook om te verkopen.  

Plotseling klinkt er een zangerige stem uit zijn moeders telefoon: God is de grootste, 
ik getuig dat er geen god is dan God. Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper 
is. Haast u naar het gebed! Met veel moeite staat opa op. Samen met zijn vader en 
opa loopt Salem een stukje bij de vrouwen vandaan. Daar is een stroompje water 
waar ze zich wassen. Dan gaan ze op een rijtje staan. Vader leidt het gebed. Opa kan 
niet meer bukken en op zijn knieën zitten, dus die blijft gewoon staan en prevelt de 
woorden mee. Een nieuwsgierige kameel komt dichterbij. Salem probeert zich te 
concentreren maar als hij die kameel ziet, zijn z’n gedachten vol van iets anders dan 
het gebed. Morgen!  

 

1. Weet jij wat wierook en bidden met elkaar te maken hebben? Ken je een psalm die hierover gaat? 
Die mag je straks zingen! 

2. Lees met elkaar uit Lukas 1:5-25. Wat was Zacharias aan het doen toen de engel hem bezocht? 
3. Bid vandaag in het bijzonder voor kinderen zoals Salem en Nura.  

 

Psalm 141:2 

 

 

  

“Deze bomen moeten 
we beschermen. 
Iedereen wil graag de 
wierook verkopen die 
ervan afkomt!”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=141#psvs
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14 DECEMBER -  EEN PRIJS  VOOR NUMMER 14 
Gillend van plezier duikt Nura omlaag. “Hij loopt vooraan, hij is eerste!” Ze zitten in 
de auto van oom Ibrahim. Salem zit voorin maar Nura staat op de achterbank en 
steekt met haar hoofd door het dak. Oom Ibrahim blijft rustig maar Salem ziet de 
spanning in zijn ogen. Maandenlang heeft zijn oom getraind met zijn race-kameel. En 
vandaag is de eerste dag van het raceseizoen. Salem lacht als hij opzij kijkt. De 
binnenste ring van de racebaan is voor de kamelen, de buitenste voor de auto’s van 
hun eigenaren. Hij ziet hoe de kamelen alles geven om te winnen. Het schuim staat 
op hun bekken. Maar nog is het voor de meeste eigenaren niet genoeg. Op de rug 
van de kamelen zit een robotje met een zweepje die bestuurd wordt vanuit de 
auto’s. Ook oom Ibrahim laat het zweepje knallen bij zijn kameel. Het lijkt te werken. 
Nummer 14 loopt aan kop! Hij heeft geluk met oom Ibrahim. De meeste jongens uit 
zijn dorp kunnen niet meerijden in een auto maar moeten aan de kant zitten. Maar 
oom Ibrahim heeft nog geen kinderen dus mogen Salem en Nura bij hem in de auto. 
“Yalla, yalla yalla!” joelt Nura boven zijn hoofd. Zij gaat voor de hoofdprijs: een mooi 
gouden voorhoofdsiersel voor haarzelf. Dat heeft hun oom aan haar beloofd als zijn 
kameel, nummer 14, eerste wordt. En hijzelf? Ach, goud is niks voor jongens. Al 
langer heeft hij een wens. Hij zou zo graag Soeheel van dichterbij willen bekijken… 
Aarzelend had hij zijn verlangen uitgesproken. Oom Ibrahim had gelachen: “Hahaha, 
een telescoop! Hoe kom je erbij! Fantastisch Salem, dan zijn wij de eerste el-
Kawkabani met een moderne telescoop. Daar gaan we voor!” 

 

1. Lees Jesaja 60:1-6. Waarover spreekt Jesaja? Wat voor wonderlijke gebeurtenissen zullen 
gebeuren? Wanneer is dit waar geworden?  

2. Luister met elkaar naar ‘’O thou that tellest good tidings to Zion” (uit de ‘Messiah’) van Händel. 
Je mag je hand opsteken wanneer je iets herkent vanuit het gedeelte wat gelezen is, uit Jesaja 60!  

 

Psalm 22:14,16 

 

  

“Dit zijn nummer 14 
en nummer 20. Schrijf 
het maar op hun nek. 
Maak jij er nog een 
aantal kamelen bij? Je 
kan ze voor het gemak 
gewoon uit de printer 
laten rollen. ”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=22#psvs
https://www.youtube.com/watch?v=hXDrczyaKHI
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15 DECEMBER -  VERBAZING ALOM!  
Het vuur knettert. De vonken vliegen in het rond. Ze hebben gasten! Onverwachts 
had Salem ineens Mark zien staan bij de kamelenrace, samen met zijn vader. En 
vandaag kwam het prima uit om samen te eten. Kameel 14 loopt met zijn voorpoten 
aan elkaar vastgeknoopt vlak in de buurt. Oom Ibrahim is derde geworden met zijn 
kameel! Daar hoort natuurlijk wel een feestje bij. Ze zijn dicht bij de 
kamelenracebaan en hebben hun auto’s aan de kant in het zand geparkeerd. Salem 
en Mark hebben hout gesprokkeld en straks zal de kip gebraden worden. De 
vrouwen zijn bezig met de rest van het eten. “Kom je mee?” gebaart Salem. “Ik wil je 
iets laten zien.” Samen lopen Salem en Mark een eindje bij de anderen vandaan. Dan 
gaan ze op hun rug liggen. De donkere lucht boven hen kent geen geheimen voor 
Salem. Hij wijst de sterren aan en noemt hun namen. Mark kijkt Salem verbaasd aan. 
Salem verbaast zich op zijn beurt over het feit dat Mark nog nooit van Soeheel 
gehoord heeft! Hoe kan dat nou? Dat moet hij nog eens navragen bij zijn vader.  

“Soeheel - ster - vroeg in de morgen” probeert hij in het Engels uit te leggen aan 
Mark. “Nieuw seizoen, nieuwe tijd”. Mark lijkt het te begrijpen. Maar hij reageert 
vreemd. “Morgenster? Jezus!” Salem fronst zijn wenkbrauwen. Wat heeft Jezus nu 
weer met een ster te maken? Mark zal wel christen zijn, hij komt tenslotte uit het 
westen? Zou hij…? En dan, voordat hij er goed over nagedacht heeft begint hij: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad…” Nu is het weer Mark z’n beurt om 
verbaasd te kijken. “Hoe weet jij dit??” vragen zijn ogen. “In jullie auto” antwoordt 
Salem. Maar dan horen ze iemand roepen: “Het eten is klaar!” Ze staan op en lopen 
terug naar het licht van het vuur.  

 

1. Weet je wie er in de Bijbel vaak met vuur vergeleken wordt?  
2. Johannes zegt iets bijzonders over de Heilige Geest en over vuur in Lukas 3. Lees het maar eens 

met elkaar: Lukas 3:15-18. Wat betekent dat? Gedoopt worden met de Heilige Geest en met 
vuur? Om een antwoord te vinden kan je ook een hulpmiddel gebruiken zoals de ‘Bijbel met 
uitleg’ of een verklaring van de Bijbel. 

3. Johannes verkondigde het goede nieuws, het Evangelie, staat er in vers 18. Mark probeerde dat 
ook te doen, heb je dat gelezen? Hij hoorde van een ster in de vroege ochtend en dacht gelijk aan 
de Heere Jezus. Ga jij deze week ook proberen aan iemand iets van de Heere Jezus te vertellen?  

4. Zou jij op een dag willen wonen te midden van mensen die de Bijbel niet kennen? 

 

Psalm 33:3/Psalm 25:2 

 

  

“Een vuurtje hoort er 
echt bij in ons dorp. 
Wij houden van het 
buitenleven. 
Picknicken in de 
natuur doen we zo vaak 
mogelijk! ”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=33#psvs
https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=25#psvs
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16 DECEMBER -  SLECHT NIEUWS 
Vrolijk wapperen de vlaggen langs de kant van de weg. Vanaf de rotonde bij de 
eerste huizen van het dorp tot aan school ziet alles er piekfijn uit. Er zijn zelfs 
bloembakken neergezet! Morgen is het feest! Salem snapt nog steeds niet waarom 
de koning juist hun dorp uitgekozen heeft. Het is helemaal niet bijzonder! Als Salem 
eraan denkt dat de koning hem morgen zal horen, voelt hij iets in zijn buik. Maar hij 
weet dat hij het gedicht goed kent. Zijn meester is tevreden, nee, meer dan 
tevreden. Vandaag heeft hij het op het podium van school opgezegd tijdens het 
oefenen. Een daverend applaus volgde voor Salem el Kawkabani. Het gevoel in zijn 
buik verdwijnt alweer. Hij denkt aan opa Salem. De meester had vandaag gezegd dat 
hij snel langs zou komen. Ná koningsdag.  
Juist als hij het hekje - dat leidt naar hun lapje grond - wil opendoen, komt er een 
kudde geiten langslopen. Een paar oudere jongens brengen de dieren weer terug 
naar het dorp. Overdag grazen ze in de buurt, maar ’s nachts verblijven de geiten 
binnen vier muren. Als zo’n geit het hekje open ziet staan, zal het niet aarzelen om 
naar binnen te glippen. En krijg zo’n beest er dan maar weer uit! Er staat veel te veel 
lekkers op hun lapje grond: heerlijk vers gras en afgevallen dadels. 
Als de laatste dieren voorbij gelopen zijn, gaat Salem het hekje door, klimt in een van 
de palmbomen, snijdt een tros dadels af en klautert weer omlaag. Plotseling hoort 
hij snelle voetstappen. Het hekje klapt dicht. Daar staat Nura. Haar haar piekt onder 
de sluier uit en met een verwilderde blik kijkt ze Salem aan. “Opa is gevallen! Papa is 
al onderweg naar het ziekenhuis!”  

 

1. Waar werd Koning Jezus geboren? Was dat een belangrijke stad in Israël?  
2. Lees het antwoord maar in Micha 5:1. Lees ook vers 2 en 3 erbij.  
3. Waarmee wordt de Heere Jezus vergeleken in vers 3? Pak Johannes 10:16 er ook eens bij. Is de 

kudde van de Heere Jezus al compleet?  

 

Psalm 79:7  

“De meeste mensen 
hebben wel een paar 
geiten. Een paar keer 
per jaar slachten we  
er een aantal en eten 
we het vlees ervan op.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=79#psvs
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17 DECEMBER -  DE OGEN VAN DE KONING 
Salem zucht… al een uur zitten de jongens van zijn school op het binnenplein klaar. 
De vlaggen wapperen. Iedereen ziet er spik en span uit. Nieuwe disdashja’s, nieuwe 
koema’s, soms met linnen doeken eromheen geknoopt. Alle jongens hebben hun 
staf in de hand. Salem mocht zelfs een klein kromzwaard meenemen. Dat zit nu 
tussen een gordel, goed zichtbaar voor zijn buik. De muzikanten van de school 
hebben geluk. Die zijn al een poos heerlijk muziek aan het maken. Heftig wordt er op 
de trommels geslagen. Salem is er weer niet helemaal bij met zijn hoofd. Hoe zou 
het met opa zijn? Vader is vannacht bij hem gebleven. Vanmorgen had hij een appje 
naar moeder gestuurd. Er was iets mis met opa z’n hersenen. Ze zouden het vandaag 
verder gaan onderzoeken. Salem voelt zich somber. En dat op koningsdag…  

De directeur komt het podium oplopen. Er gaat een gefluister door de rijen: “De 
koning! De koning! Hij komt eraan!” Vooraan staat de mooiste stoel van de school, 
voor iedereen zichtbaar. De directeur gebaart dat ze moeten gaan staan. De muziek 
begint aan een voorspel voor het volkslied. En dan gaan de deuren achter het 
podium open… Ineens is Salem alles en iedereen vergeten. Daar is hij, de koning! Uit 
volle borst zingt hij het volkslied mee. Als even later de toneelstukjes beginnen, 
geniet hij met volle teugen. En zodra de show van zijn klasgenoten klaar is loopt hij 
met rechte schouders het podium op. Even knikt hij naar de koning die daar voor 
hem zit maar dan richt hij zijn blik omhoog. Tussen de schaduwdoeken door ziet hij 
nog net iets van de lucht. Zijn stem gaat van zacht naar hard, gloedvol en met 
gebaren draagt hij opa’s gedicht voor. Zou hij opa zelf nog kunnen vertellen over 
deze dag?  

 

1. Lees Zacharia 9:9, 10. Een koning heeft een koninkrijk. Van welk rijk is de Koning van Jeruzalem 
heer en meester? Wat wordt er gezegd van deze Koning?  

2. Als de koning op bezoek komt is het feest, toch? Werd Koning Jezus ook met open armen 
ontvangen toen Hij naar de aarde kwam? Wie waren er wel blij?   

 

Psalm 72:1 

 

  

“Maak met elkaar een 
vlaggenlijn voor in 
ons dorp! Bijvoorbeeld 
van papier of van 
stof.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=72#psvs
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18 DECEMBER -  EEN ANGSTIGE NACHT 
Zuchtend draait Salem zich nog een keer om. Hij heeft al een poosje geslapen maar 
schrok wakker midden in een enge droom. Hij was bij opa in zijn kamer. Langzaam 
ging de deur vanzelf open en het licht begon te knipperen. Het moest wel een djinn*  
zijn die binnenkwam. Opa was ook bang. Samen begonnen ze te bidden. En Salem 
begon koranverzen op te zeggen maar het nare gevoel ging maar niet weg. De deur 
sloeg met een harde klap dicht. En toen werd hij wakker. Zijn hart klopte in zijn keel. 
Wat betekende deze droom? Zou opa…? Hij houdt het niet meer uit op zijn matras. 
Zachtjes loopt hij naar de deur, drinkt wat water en gaat buiten op de mat zitten, 
onder de palmboom. De nacht is donker en griezelig. Salem probeert aan iets anders 
te denken. De muur rond hun huis is stevig en hoog, maar djinns houd je daar niet 
mee tegen. Die kunnen altijd bij je komen. Eigenlijk moet hij naar de wc, maar naar 
binnen gaan in dat hokje durft hij nu helemaal niet. Iedereen weet dat djinns vaak in 
de wc wonen. Daarom moet je daar zo kort mogelijk blijven. Salem staat op en klimt 
via de stam van de boom op de muur. Hij laat zijn benen over de rand bungelen. Nu 
kan hij de lucht beter zien. Honderden sterren fonkelen hem tegemoet. Zijn oog 
blijft rusten op de helderste ster: Soeheel. Hij zucht eens diep en voelt zich klein. Hij 
denkt terug aan wat Mark had gezegd, twee woorden maar: Soeheel en Jezus. 
Langzaam verdwijnt de hand om z’n hart. Hij voelt zich rustig worden. Wanneer zou 
hij Mark weer ontmoeten? Het is fijn om tijd met hem en zijn ouders door te 
brengen.   

Voordat hij zijn bed opzoekt, bidt Salem voor zijn opa. Of God hem wil gedenken en 
wil vergeven. Hij drinkt wat water, gaat naar de wc, en valt dan rustig weer in slaap.   

*een geest die in mensen kan wonen volgens de islam 

 
1. Salem denkt dat hij in zijn droom een boze geest gezien heeft. Weet jij een gedeelte uit de Bijbel 

waarin het gaat over boze geesten? Wanneer hoef je daar niet bang voor te zijn? Lees Jesaja 9:1 
en 5.  

2. In het dorp van Salem is geen kerk. Je zou kunnen zeggen: het is er donker zonder het licht van 
een kerk. Vandaag mag je in het dorp een plek maken waar eens een kerk gebouwd kan worden. 
Het is nog een lege plek… 

3. Stel je voor dat het voorlopig verboden is om een kerk te bouwen in Salem’s dorp. En stel je voor 
dat er toch mensen in de Heere Jezus gaan geloven. Hoe moet dat dan? Is een kerkgebouw persé  
nodig om met elkaar gemeente te zijn?  

 

Psalm 77:1, 8  

“Er is nog heel veel 
ruimte in ons dorp. 
Ik weet niet wat er 
op deze plek gebouwd 
gaat worden.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=77#psvs
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19 DECEMBER -  EEN MIRREGEUR IN HUIS 
Gelukkig heeft hij een paar dagen vrij door Koningsdag. Salem slentert wat rond 
buiten het dorp. Hij moet er niet aan denken om nu op school te zitten. Het gaat 
niet goed met opa. Het gaat niet goed met opa. Het gaat niet goed… Het is de enige 
gedachte die door zijn hoofd gaat. Zijn moeder had hem niet wakker gemaakt 
vanmorgen. Het was al laat in de ochtend toen hij voor het eerst zijn ogen open 
deed. Er was geen ontbijt. Moeder had gezegd: “Als je iets wilt eten, pak je maar iets 
makkelijks. Wij vasten en bidden vandaag. Voor opa.” Hij had niets genomen. Alleen 
wat water gedronken. In de kamer van opa stond het blauw van de rook. Een 
indringende parfumgeur verspreidde zich door het huis. Moeder had vandaag mirre 
in het wierookpotje gedaan. Ze wilde zeker de djinns wegjagen uit opa z’n kamer… 
Even was hij er naar binnen gegaan en had de geur diep ingeademd. Zijn ogen 
prikten en het was moeilijk om het vol te houden. Maar zijn hart werd rustiger. 
Moeder gebruikt vaker mirre als kalmeringsmiddel. Maar eigenlijk is het overal goed 
voor. Tante Maryam heeft zich zelfs gespecialiseerd in het maken van parfum, met 
de olie van de mirreboom.  

Au! Hij stroopt zijn mouw op en ziet een lelijke rode streep ontstaan. Hij liep te dicht 
langs een van de bomen die zich tussen de rotsen genesteld had. Die mirreboompjes 
hebben lelijke stekels aan hun takken. Hij bukt zich en ziet wat klontjes mirre aan de 
stam zitten. Die hebben de plukkers zeker over het hoofd gezien. Hij zal ze 
meenemen en aan zijn moeder geven. Dan kan ze binnenkort nog een keer mirre 
branden.  

 

1. Lees met elkaar Hooglied 5. Tel eens hoe vaak je het woord ‘mirre’ hoort!  
2. Mirre staat bekend om de indringende geur. Het wordt gebruikt in parfums. Het lied in Hooglied 

spreekt over de Heere Jezus die zo heerlijk geurt. Heb jij dat ook weleens, dat je verlangt naar de 
Heere Jezus?  

3. In het Nieuwe Testament gaat het niet vaak over mirre. Probeer met elkaar twee plaatsen op te 
zoeken. Tip: Het heeft twee keer met de Heere Jezus te maken.  

 

Psalm 45:4 

  

“Ik houd van mijn 
land. Neem nou zo’n 
mirreboom. Die vind je 
niet zo snel in een 
ander deel van de 
wereld!”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=45#psvs
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20 DECEMBER -  MET OPA NAAR DE BEGRAAFPLAATS 
Als Salem de heuvel net buiten hun dorp op sjokt, ziet hij de eerste zonnestralen 
over het dorp vallen. Hij kijkt achterom. Een lange stoet witte disdashja’s volgt hem. 
Nooit zal hij zijn opa meer kunnen opzoeken. Opa is gestorven. Hij leeft niet meer, 
zijn lieve opa naar wie hij vernoemd is. Zijn opa op wie hij zo trots was! Hij heeft 
hem niet meer gezien nadat hij naar het ziekenhuis was gebracht. En hij zal hem 
nooit meer zien. Bij die gedachte schieten zijn ogen vol tranen. Dapper slikt hij ze 
weg. God heeft opa gegeven, God heeft opa weggenomen. 
Salem hoorde het nieuws van zijn vader, toen hij wakker werd. Nura was al op. Die 
zat te snikken in de hoek van de vrouwenkamer. Mama was al druk bezig in de 
keuken want er zullen veel gasten komen en die moeten te eten krijgen. Papa 
stuurde vlug alle familieleden en dorpsgenoten een appje: na het morgengebed zou 
opa begraven worden. En nu lopen ze als mannen naar de begraafplaats. Er is al een 
gat uitgegraven, richting de stad Mekka natuurlijk. Opa is in doeken gewikkeld en 
wordt straks in het graf gelegd. Tussen de doeken zitten een paar van de klontjes 
mirre, die hij gister nog gevonden had. De andere stukjes heeft hij vanmorgen in de 
zak van zijn disdashja gestopt. Hij zal ze altijd bij zich houden, dat neemt hij zich 
stellig voor.  

 

1. Gisteren hebben we gezien hoe mirre werd gebruikt in parfums en hoe heerlijk het geurt. 
Vandaag mogen jullie lezen uit Johannes 19:38-42 en leren we dat mirre ook symbool staat voor 
verdriet en lijden.  

2. Wat brengt Nicodemus mee voor de dode Heere Jezus? Zoek eens op hoeveel dat waard was! 
Wat zegt dat over Nicodemus?  

3. Weten jullie wat het Arabische woord ‘mirre’ betekent? Het is hetzelfde woord als de nieuwe 
naam voor Naomi. Het betekent ‘bitter’ omdat de hars van de mirreboom bitter smaakt. Maar het 
wijst dus ook op bitter lijden.  

 

Psalm 90:6 

 

 

  

“Bij ons worden 
mensen die overleden 
zijn zo snel mogelijk 
begraven door de 
mannen van het dorp.” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=90#psvs
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21 DECEMBER -  DE STERREN STAAN VERKEERD 
Met de tuinslang spuit Salem het bloed van de tegels richting het afvoerputje. Dit 
was al de derde geit die geslacht moest worden. De derde dag om zijn familie te 
condoleren met het verlies van opa was aangebroken. En weer verwachten ze 
tientallen mensen die bij hen komen zitten en zullen bidden voor de ziel van opa. 
Dat hij in de hemel zal komen, en niet in het vuur. En allemaal krijgen ze eten 
voorgeschoteld: rijst en vlees en fruit. Vader heeft hem opgedragen de koppen van 
de geiten goed schoon te maken en aan de buitenkant van de muur rond hun huis te 
hangen. Hij weet wel waarom. Hij had het oom Ibrahim horen zeggen: “De sterren 
staan verkeerd. We hebben bescherming nodig.” Nura heeft de opdracht gekregen 
om Koranteksten uit te knippen die op een vel papier staan. Die stukjes papier 
verbrandt zijn moeder in het wierookpotje. Zo wordt het huis gezuiverd van alle 
kwade geesten en boze machten.  

Salem laat zijn disdashja weer zakken en loopt langs de zijkant van het huis naar de 
poort. De eerste gasten komen er al aan. Blij verrast kijkt Salem op. Daar is de vader 
van Mark! Ook die is blijkbaar ingelicht door vader. Zou Mark er ook bij zijn? Ja hoor, 
met zijn zusje aan de hand loopt zijn vriend achter zijn vader aan. En daar is ook 
Marks moeder. Ze ziet eruit als iemand van hun land. Een zwarte lange jas, een 
hoofddoek op het hoofd: wat goed dat ze dat doet! Zijn moeder zal vast blij zijn met 
haar bezoek. Mark laat zijn zusje los en loopt op hem af. “Wat gaaf dat je gekomen 
bent!” “Wat erg van je opa…” zegt Mark. Even kijken ze elkaar in de ogen. “Ja” zegt 
hij maar, meer niet. Dan neemt hij Mark mee naar achteren. Ze gaan op het muurtje 
bij de buitenkeuken zitten. De geitenschedels liggen naast hen. Na een tijdje wijst 
Mark ernaar. Waarom, vragen zijn handen? Salem staat op en tikt tegen de muur 
rondom het huis. “Bescherming” weet hij in het Engels te zeggen. Mark begrijpt het 
niet. Maar het uitleggen in het Engels is echt te lastig. Hij zal Mark eens een Arabisch 
woord leren. Hij wijst naar zijn oog en zegt: “Ein.” 
“Ein” zegt Mark.  

 

1. Kunnen geitenkoppen jullie huis beschermen tegen een boze geest? Salems familie gelooft van 
wel. De Bijbel zegt dat mensen die bang zijn voor geesten en voor de dood net als slaven zijn. 
Slaven van de duivel. Maar de Heere Jezus is gekomen om mensen te verlossen van angst. Lees 
het maar met elkaar uit Hebreeën 2:14-18.  

2. Salem leert Mark het Arabische woord voor oog: ein. Misschien heb je bij de sieraden in een 
winkel weleens een blauwe cirkel gezien met een zwart rondje in het midden: een soort oog. Veel 
moslims geloven dat dit boze geesten of boze ogen kan afweren. Ook horoscopen 
(sterrenbeelden die iets voorspellen) en andere ongelukstekenen worden veel geloofd. Waarom 
zouden mensen daarin geloven?  

3. Kunnen jullie vers 14 en 15 nog een keer lezen en dan proberen in je eigen woorden te zeggen?  
4. Wat denk je, kan het kwaad om bladzijden in een tijdschrift die vol staan met horoscopen te lezen 

of te praten over ongeluksdagen?  Is het onschuldig? God is heel duidelijk over dit soort 
praktijken. Lees het maar na in Deuteronomium 18:9-14. 

 

Psalm 91:1  

“Dit is Mark! Met 
zijn vader, moeder en 
zusje. Ze komen nu 
regelmatig bij ons op 
bezoek. Mark is een 
fijne vriend!” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=91#psvs
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22 DECEMBER -  DE ARABISCHE STAMMEN 
Eindelijk weer eens een gewone schooldag. Na zoveel inspannende gebeurtenissen 
is Salem wel toe aan iets gewoons. Hij strekt zijn benen onder de tafel en schuift een 
beetje onderuit, zijn armen over elkaar. De rugleuning van zijn stoel deint zachtjes 
heen en weer. De meester kan best mooi vertellen. Ze hebben het over de 
geschiedenis van zuidelijk Arabië en hoe de huidige stammen in hun land ontstaan 
zijn. “Wie weet waar zijn familie, zijn stam oorspronkelijk vandaan komt?” Salem 
gaat rechtop zitten. Hij denkt gelijk weer aan opa, die zijn verhaal nog steeds moest 
vertellen aan de meester. Hij doet even zijn ogen dicht en haalt diep adem. Abdullah 
steekt zijn vinger op. “Mijn familie komt uit het zuidwesten van het Arabisch 
Schiereiland.” Hij luistert geboeid wanneer Abdullah vertelt wat hij weet. “Ik heb nog 
in de verte familie wonen daar. Het is vreselijk. Er is daar al heel lang oorlog. 
Miljoenen kinderen hebben veel te weinig eten. En er is niet genoeg schoon 
drinkwater.” 
“Klopt Abdullah, bedankt voor deze informatie.” Meer handen gaan de lucht in. De 
meester is er blij mee. “Iedereen die iets wil vertellen over de afkomst van zijn 
familie, mag er een presentatie over houden. Ga thuis maar zoveel mogelijk 
informatie verzamelen. Jullie mogen er deze week om de beurt over vertellen.”  
’s Avonds zoekt Salem eindelijk weer eens zijn vertrouwde plekje op. Soeheel staat 
een stuk hoger aan de hemel dan aan het begin van het schooljaar. Het wordt echt al 
een beetje frisser ’s avonds. Nog even en hij moet iets warms over zijn disdashja 
dragen als hij sterren gaat kijken. Hij probeert zich het verhaal van opa te 
herinneren, over hun familie. Het is het  mooiste verhaal dat hij ooit uit zijn mond 
gehoord heeft. Langzaam komen de zinnen in zijn hoofd. Ja, zo zal hij het aan de 
meester gaan vertellen.  

 

1. Voordat de Heere Jezus nóg een keer komt, zal het leven op aarde steeds moeilijker worden. Je 
kunt hierover lezen in Matthéüs 24:1-14. Is dit iets om bang van te worden?  

2. Voor mensen in Jemen is het leven al heel lang heel zwaar. Het geld wat jullie betaald hebben om 
deze kalender te kopen wordt (onder andere) gebruikt om een container vol te maken. Die 
container gaat op een schip en wordt gegeven aan christenen in Jemen. Zij zullen de spullen 
verdelen onder mensen in nood, zonder onderscheid.  

3. Lees deze week eens iets over Jemen! Of bekijk een informatief filmpje. Er zijn er genoeg te 
vinden. Bidden jullie vandaag voor Jemen? Dat ook daar Gods vrede zal komen? Allereerst in de 
harten van de mensen?  

4. Kijk nog een keer naar vers 14. Wanneer zal de Heere Jezus pas terug komen?  

 

Psalm 67:2 

 

 

  

“Zand en stenen. Daar 
is ons dorp op gebouwd. 
Overal waar geen huis 
of weg is, ligt er zand. 
Strooi jij vandaag zand 
tussen de gebouwen en 
de bomen? Buiten kan 
je vast ook wat mooie 
stenen vinden.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=67#psvs
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23 DECEMBER -  JAHJAH GEBOREN 
Een klagelijk gehuil komt uit de slaapkamer van oom Ibrahim en zijn vrouw. Ze zijn 
net terug uit het ziekenhuis waar twee dagen geleden hun zoontje is geboren. 
Gelukkig is alles goed gegaan. Wat had het lang geduurd voordat er een baby werd 
geboren bij zijn oom! Na de besnijdenis, gisteravond, moest de baby nog één nachtje 
blijven. Ook voor zijn tante was het fijn om nog verzorgd te worden. Maar nu was 
het zover: ze waren thuis. Het is geen vraag hoe de kleine jongen zal gaan heten. 
Natuurlijk zou hij opa’s naam krijgen! Zijn geboorte ligt zo dicht bij de dag van opa’s 
sterven… Een nieuwe Salem erbij in het familiehuis! 

Salem wacht rustig af tot hij kan komen kijken bij het kleintje. Hij had Nura al naar 
binnen zien gaan, maar ja, Nura is dan ook een meisje. Rustig werkt Salem door aan 
zijn huiswerk. Even later komt Nura trots aanlopen met een klein hummeltje, in 
doeken gewonden. “Moet je kijken, Salem!” Salem legt zijn pen neer en streelt de 
zachte wangetjes van het jongetje. Die geeft geen kik. “Fijn hè, voor oom Ibrahim” 
zegt Nura. Salem humt. Plotseling vertrekt de baby zijn gezicht en begint hij te 
huilen. Moeder komt aanlopen met een stukje houtskool en wat klei-achtig spul in 
een potje. Een zwarte streep gaat van wenkbrauw naar wenkbrauw. Ook rond zijn 
ogen heeft krijgt de baby een zwarte markering. Zijn moeder steekt haar vinger in 
het potje maakt een stip op zijn voorhoofdje. “Zo, kleine man” zegt zijn moeder. “Nu 
ben je veilig voor boze ogen. Je weet maar nooit wat voor bezoek we krijgen.” 

’s Avonds zit Salem met zijn vader, oom Ibrahim en wat andere mannen bij elkaar. 
Zijn kleine neefje wordt geshowd aan het bezoek. Tot zijn verbazing vertelt zijn oom 
dat de baby Jahjah* heet! Jahjah? Dus geen Salem? “Bij nader inzien vonden we 
Jahjah toch beter. We hebben tenslotte al een Salem, zoon van Salem?” Oom 
Ibrahim geeft hem een vette knipoog.  

*de naam die in de Koran gebruikt wordt voor Johannes de Doper 

 

1. Heb jij een naam die vaker voorkomt in jouw familie? Is dat belangrijk? Waarom vernoemen 
ouders hun kinderen?  

2. Lees met elkaar Lukas 1:57-66. De naam Johannes betekent ‘God is genadig’. Waarom kreeg 
Johannes deze naam?  

3. Jahjah krijgt in het verhaal een bescherming tegen de boze met houtskool. Wat is de bescherming 
van Johannes de Doper? Zie vers 66.  

 

Psalm 67:1 

 

  

“Gelukkig is er in ons 
dorp nu ook een klein 
ziekenhuis. Nog niet 
zo lang geleden 
stierven veel baby’s 
omdat het ziekenhuis 
ver weg was.”  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=67#psvs


Speuren naar Soeheel 
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24 DECEMBER -  HET CADEAU VOOR SALEM 
 “Nura! Nura!” Salem rent door het huis! Waar is zijn zusje? Eindelijk vindt hij haar, 
met de kleine Jahjah op de kamer van zijn oom en tante. “Kom mee! Oom Ibrahim 
heeft cadeaus voor ons!” Bijna vergeet Nura dat ze voorzichtig moet doen. Tante 
pakt Jahjah gauw over en dan rennen ze samen naar mannenkamer. Oom Ibrahim 
kijkt hen lachend aan. “Jullie hebben geduldig gewacht op je beloning, bravo. Met 
dank aan kameel nummer 14! Een derde plaats leverde een grote prijs op. Maak nu 
maar open die handel.” Voor Salem is het cadeau al geen verrassing meer. De vorm 
van het cadeau verraadt wat er in zit. Het is groot en het heeft aan één kant een 
soort lange koker. Het kost hem moeite om voorzichtig te doen, zo opgewonden is 
hij. Nura laat haar pakket nog even liggen. Ook zij snapt wat er in het grote cadeau 
zit. “Woooooow… woooooow…” Salem blijft het maar herhalen terwijl hij het papier 
er langzaam aftrekt. “Een Fluorostar!” roept Nura uit. “Dat is de duurste die je hier 
kan kopen.” Spontaan omhelst ze oom Ibrahim. Die kijkt langs het hoofd van Nura 
verbaast naar Salem. “Wat heb jij een slim zusje. Die weet ook alles.” Nura laat oom 
Ibrahim los en gaat naast de telescoop zitten. Ze schrijft met haar vinger over de 
letters van het merk. “We zullen de telescoop boven op het dak zetten. Dan kunnen 
we er heel vaak door kijken. “Nu gelijk?” vraagt Salem. “Eerst mijn cadeau!” roept 
Nura. “Pff..” zegt Salem, “alsof de telescoop niet ook voor jou leuk is.” Grijnzend 
maakt Nura het andere pakketje open. Er valt een gouden armband uit. Maar er is 
meer: een ketting en ook een voorhoofdsieraad. Allemaal van goud. En weer loopt 
ze naar oom Ibrahim. Maar die weert haar af. “Hoho, dit heb je aan nummer 14 te 
danken. Geef hem er maar een knuffel voor! Kom, pak jullie matras, dan slapen we 
vannacht op het dak.” Dat hoeft hij geen twee keer te zeggen.  

Langzaam dringt de zangerige stem van de muezzin* tot Salem door. Als hij zijn ogen 
opendoet kijken tientallen kleine lichtjes terug. Onmiddellijk weet hij weer waar hij 
is. Hij wrijft zijn ogen uit, staat zachtjes op, en draait de lens van de telescoop in de 
richting van het helderste licht. Hij probeert scherp te stellen, wat nog niet meevalt. 
Het lukt voor een paar seconden. Dichter bij Soeheel zal hij nooit kunnen komen. 
Maar het licht dat zijn ogen binnenkomt, hoewel van ontzaglijk ver weg, kunnen zijn 
ogen maar nauwelijks verdragen.  

 

1. We lezen vandaag uit Lukas 1:67-80. Het is de lofzang van Zacharias.  
2. Over welk licht heeft Zacharias het? Is het een ster? Pak Maleachi 4:2 er eens bij.  
3. Kan je nog een tekst bedenken die gaat over de Heere Jezus en over licht?  
4. Bid vandaag opnieuw voor de mensen op het Arabisch Schiereiland. Dat het stralende licht uit de 

hemel over hen zal opgaan.  

 

Lofzang van Zacharias:4, 5  

“Kijk nou. Een  echte 
telescoop… Zet jij 
hem op het dak van ons 
huis?” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=153#psvs


Speuren naar Soeheel 
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25 DECEMBER -  HET VERHAAL VAN OPA 
Salem staat voor het bord en kijkt de klas in. De meester zit op zijn stoel en geeft een 
kort knikje. Dan begint hij. “Mijn naam is Salem el-Kawkabani. Mijn stamnaam is 
afkomstig van het woord ‘kawkab’, planeet. Lange tijd stonden de Kawkabani’s 
bekend om één ding: ze keken altijd naar de lucht. Daardoor wisten ze meer dan 
anderen. Zo ontdekten ze bijvoorbeeld, dat in de weken nadat de ster Soeheel voor 
het eerst zichtbaar was, het water in hun bronnen begon af te koelen. Ook konden 
ze met hulp van de sterren de weg vinden zonder Google Maps.” Er gaat een 
gegrinnik door de klas. Onverstoorbaar gaat Salem verder. “Iedereen in die tijd 
geloofde dat de sterrenhemel veel te zeggen had. Men geloofde eigenlijk dat de 
goden hun wil vertelden door de sterren. Daarom had elke koning sterrenkundigen 
in zijn hofhouding. Zij konden soms voorspellen wat er ging gebeuren. Het lot van 
een koning of een sultan lag vaak in hun hand! Als een koning niet blij was met wat 
een sterrenkijker had gezien, dan liet hij die man soms gewoon doden!” Salem ziet 
dat zijn klasgenoten luisteren. Hij is even stil en gaat dan verder: “Op een dag was er 
een bijzondere, nieuwe ster te zien. Een aantal mannen uit mijn stam geloofde vast 
dat dit betekende dat er een nieuwe koning was geboren. Ze voelden zich 
gedrongen om op reis te gaan en deze koning eer te geven. Anders zouden de goden 
weleens vertoornd kunnen worden. Het was een lange reis, helemaal naar Palestina. 
Ze namen goud mee. En wierook en mirre. Het was niet makkelijk om de baby te 
vinden. De koning van Palestina wilde hen zelfs doden, zo boos werd hij toen hij 
ervan hoorde! Maar uiteindelijk hebben ze de baby eer gegeven. Het was de profeet 
Jezus.” Salem staart even voor zich uit. En zegt dan: “Dit is het verhaal van mijn 
familie.”  

 

1. Heb jij dit verhaal van Salem eerder gehoord? Waarom zou hij even voor zich uit staren aan het 
einde van zijn verhaal?  

2. De stamnaam El-Kawkabani bestaat echt. Het verhaal dat vroege voorouders van de stam op reis 
zijn geweest naar Jeruzalem om het kindje Jezus te bezoeken, wordt nog steeds doorverteld.  

3. Lees Matthéüs 2:1-12.  
4. Salem zegt dat Jezus een profeet is. Is dat zo? Is hij alléén een profeet? 
5. Een gezegend Kerstfeest met elkaar! 

 

Lofzang van Simeon:2 

 

 

 

 

“Met Soeheel erbij is 
de bouwplaat pas echt 
af. Laat hem maar 
schijnen over ons dorp!  

Bedankt dat je zo hard 
gewerkt hebt! Stuur je 
een foto op met het 
resultaat?” 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=154#psvs

